ربیعی با خانواده خدمه نفتکش حادثهدیده ایرانی دیدار کرد

سرویس کارگری .مسئول کمیته ویژه رسیدگی حادثه نفتکش سانچی در دیداری دو ساعته با خانواده
دریانوردان ایرانی ،ضمــن ارائه گزارش آخرین روند عملیات نجات دریانوردان ،پای صحبتهای
خانواده آنها نشست .به گزارش ایلنا ،علی ربیعی پس از دیداری که صبح دیروز با سفیر ژاپن داشت
و گفتوگوی تلفنی با مدیرعامل شرکت ملی نفتکش و کاپیتانی که برای بررسی وضعیت فنی نفتکش
سانچی در آبهای چین حضور دارند ،در جمع خانواده دریانوردان مفقود شده حضور پیدا کرد .وی
در ایــن دیدار به نگرانیهای خانواده دریانوردان ایرانی گوش کرده و درخواســتهای آنها را مورد
پیگیری قرار داد .ربیعی پس از دیدار با سفیر ژاپن در مورد اطفای حریق نفتکش ایرانی با تاکید بر اینکه
هنوز وقت طالیی ما تمام نشده ،اظهار کرده بود که عملیات به شدت ادامه دارد و در صورت کاهش
دما نیروهای تجسس وارد نفتکش خواهند شد.

شنبه  23دی1396
 25ربیع الثانی 1439
 13ژانویه 2018
سال بيست وهشتم ـ شماره 7683
صفحه -تك شماره  10000ريال
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در صفحه 3

عكس :كاروكارگر -مهدی نصیری

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری:

ریشه اتفاقات اخیر کشور باید روشن شود
دولت اراده کرده تا برخوردش با مردم شفاف باشد
خارجیها میدانند که پایگاه مردمی جمهوری اسالمی تا چه حد است
از بستر مشکالت اقتصادی مردم سوء استفاده کردند

در صفحه 2

دبیرکل حزب اسالمی کار:

کارگران فقط در دوران سازندگی
مزد حقیقی دریافت کردند

دبیرکل حزب اســامی کار گفت :اکثر دستاوردهایی که جامعه کارگری
دارد مربوط به دوران آیتاهلل هاشــمی است .تنها دورهای که آنان توانستند
مزد حقیقی خود را دریافت کنند زمان دولت سازندگی بود.
دبیر کل حزب اســامی کار در گفت و گو بــا ایلنا درباره ابعاد محتلف
شــخصیت آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی گفت :آیتاهلل هاشمی در مسائل
اگر به باوری میرسیدند ،اســتوار میایستادند مگر زمانی که شما استدالل
درســت میآوردید که ان موقع قانع میشــد.به هیچوجــه دگم نبودند و در
جســتوجوی تحوالت درهمه زمینهها میکوشــیدند .میگفتند باهم بحث
کنیــم ،اگر مرا قانع کردید از دیدگاه خودم دســت برمــیدارم و اصراری بر
این نداشــت که نظر خود به دیگران تحمیــل کند و این خود دارای ارزش
بسیاراســت .حسین کمالی افزود :یادم هست یک بار درباره مسائل اشتغال
و روشهایی که در هند و فرانســه برای ایجاد شــغل وجود داشت ،بحث
میکردیم که ایشــان با پیش کشیدن بحث گردش اقتصادی و سرعت تولید
کاال و خدمات با پیشنهادم موافقت نمیکردند و میگفتند با افزایش سرعت

میتوان اشــتغال بیشتری ایجاد کرد .آن روز من مخالفت کردم اما بعدها به
این نتیجه رسیدم که درست میگویند و بعدها بسیاری از کارشناسان به این
نتیجه رسیدند که ایشان درست میگفتند.آیتاهلل هاشمی اعتقاد داشت اگر
ما تولید رقابتی داشته باشیم قطع ًا اشتغال پویایی خواهیم یافت و اگر تولید
ناخالص داخلی جدا از نفت بتواند یک حرکت جدی در کشور شکل دهد،
اشتغال مورد نیاز را به دست خواهیم آورد.
وی درباره ســوالی مبنی بر اینکه رابطه آیــتاهلل با جنبشهای کارگری
چگونه بود و چقدر با این جریانات موافق بودند؟ گفت:
جنبشهای کارگری چیزی نیست که کسی بخواهد با آن موافق باشد یا
دارند .همان گونه

مخالف .این جنبشها مانند گذشت زمان و امنیت وجود
که کســی نمیتواند مانع گذشت زمان شود جلوی جنبشهای کارگری هم
نمیتوان ایســتاد اما آن چیزی که در این میان مهم است درک عمیق ایشان
از مشکالت و معضالت کارگری بود.
ادامه در همین صفحه

امام جمعه موقت تهران:

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

صفحه 2

صفحه 3

قضات مردم را ناراضی نکنند

حقوق و دستمزد کارگران
پلکانی افزایش یابد

صفحه 8
معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

صفحه 5
وزیر راه و شهرسازی:

ایران و هند توافقنامههایی به ارزش
دو میلیارد دالر امضا می کنند

افزایش سرانه دانش آموزی
دربودجه۹۷

عكس :كاروكارگر -مصطفی صفری

نخستین سالگرد ارتحال آیت اهلل هاشمی با حضور رئیس جمهوری برگزار شد

در همین صفحه

دبیرکل حزب اسالمی کار:

کارگران فقط در دوران سازندگی مزد حقیقی دریافت کردند

ادامهازهمینصفحه
آقای هاشــمی زمانی که برنامه سازندگی را
کردند همــان زمان 200میلیون دالر برای
تدوین 
بــن کارگری در اختیار ما قــرار دادند که ما مواد
غذایــی ارزان در اختیار کارگــران قرار دهیم .در
همان مقطع واگذاری یک سوم از سهام صنایع به
خودکارگرانمطرحشدیامث ً
الخانههایبهداشت
کارگری احداث شد .ایشان معتقد بودند کارگران
بایدمهارتبهدستبیاورندوصاحبهنرشوند.
وی افــزود :اکثــر دســتاوردهایی که جامعه
کارگری دارد مربوط به دوران آیتاهلل هاشــمی
است .تنها دورهای که آنان توانستند مزد حقیقی
خود را دریافت کنند زمان دولت ســازندگی بود.
آیتاهلل هاشمی در سایه سازندگی نرخ بیکاری
را از ۱۵/۹درصــد به ۹درصد رســانیدند و این
نکته مهمی است که در آن زمان بیکاری کاهش

و اشتغال افزایش یافت ،به همین دلیل است که به
دولتایشاندولتسازندگیمیگویند.
پس ازدوران دفاع مقدس که کشور در تحریم
بهسرمیبرد،آقایهاشمیمسؤولیتادارهاموررا
به عهده گرفتند و بسیار دقیق و خوب عمل کردند.
اگــر ما با همان ریتم جلو میرفتیم و درآمدهای
سالهای بعد را با همان مدیریت انجام میدادیم
قطع ًاامروزدرکشورمشکلکمتریوجودداشت.
وی همچنیــن در بخش دیگــری از گفت
و گــوی مفصل خود با ایلنا گفت :در جامعه ما
مشــکلی داریم به اسم عدم گفتوگو که این به
همه ســطوح نظام تعمیم پیدا میکند .از درون
خانواده شروع میشود تا به باالترین ارکان نظام
میرسد .ما هنوز یاد نگرفتهایم که گفتوگو کنیم
و چون یاد نگرفتهایم نظرات دیگران را بشنویم،
تصــورات خــود را جایگزین عقایــد دیگران

میکنیم و بعد مخالفتهایی را انجام میدهیم.
بعید میدانم انسانها تا این حد با یکدیگر زاویه
داشــته باشــند .عمده چیزی که باعث میشود
نسبتبههمدیگربدبینیپیداکنیموهجمهشکل
بگیرد،همینعدمبرداشتصحیحازخواستها
و نظرات طرف مقابل اســت.غالب ًا ما برداشت
خود را از طرف مقابل براساس نظرات خودمان
شــکل میدهیم و اجازه بیان فکر و نظر به فرد
دیگری نمیدهیــم و هنگامی که او نظراتش را
میگوید و ما آنها را نمیپسندیم ،وارد گفتوگو
برای حل و فصل مسائل نمیشویم بلکه دست
به تخریب میزنیم .شــما مشــاهده میکنید در
عالیترین سطوح تا پایینترین مراتب ،آدمها با
یکدیگردیالکتیکندارند.
وی افزود :در همین انتخابات اخیر مشاهده
کردید چه بحثهــای نامناســبی در گروههای

سیاســی شــکل گرفت و چگونه افراد در بردن
آبروی یکدیگر تالش میکردند .این طرز رفتار و
نگاه سازنده نیست و فقط برای برای خارج کردن
رقیبازصحنهاست.درحقیقتاگرتصمیمگیری
ما در خصوص افراد بر منبای یک داوری عادالنه
باشددیگراینهجمههاصورتنمیگیرداماعدم
وجودایناصلبهفرهنگآسیبدیدهمابرمیگردد
و بــه تدریج ما را در موقعیتی قرار میدهد که به
خودباوریکاذبوخودشیفتگیمیرسیمکهحتی
نظرات مخالف را کامل نشنیده با آنها مخالفت
میکنیم.
کســانی که به آقای هاشمی هجوم میآورند
بعض ًا تصورات خودشــان را از نظرات ایشان،
مبنای مخالف قــرار میدادند و کامل نخوانده و
نشنیدهباآنمخالفتمیکردند.برخیهاهمازسر
حسدبهایشانتهمتمیزدند.

آگهی فراخوان

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان فارس

شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

نخستین سالگرد ارتحال آیت اهلل هاشمی با حضور رئیس جمهوری برگزار شد
مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیت اهلل اکبر
هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام صبح پنج شنبه با حضور حجت
االســام والمســلمین حســن روحانی رییس
جمهوری ،علی الریجانی رییس مجلس شورای
اسالمیوجمعیازمقاماتکشوریولشگریدر
مدرسهعالیشهیدمطهریبرگزارشد.
به گــزارش ایرنا ،در این مراســم همچنین
علــی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ،سید حسن و سید علی خمینی
نوادگان بنیانگذار جمهوری اســامی ،اسحاق
جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و آیت
اهلل محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
شرکت داشتند .محمود واعظی رییس دفتر رییس
جمهوری و جمعی از وزیران از دیگر شــرکت
کنندگاندراینمراسمبودند.
آیت اهلل محمد محمدی ری شهری ،حسین
مرعشــی ،مســیح مهاجری ،آیــت اهلل منتظری

ن
وبت
اول

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری
مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ردیف

شرح پروژه

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

گواهی صالحیت معتبر
مورد نیاز

شرکت ملی حفاری ایران
<سهامی خاص>

دادســتان کل کشور ،محسن رضایی دبیرمجمع
تشــخیص مصلحت نظــام ،حجت االســام
مصطفــی پورمحمدی ،محمدحســین مقیمی
استاندار تهران ،علی جنتی ،علی فالحیان وزیر
سابق اطالعات ،بهروز نعمتی عضو هیات رییسه
مجلس ،احمد مازنی ،مصطفی کواکبیان ،حمید
رضا حاجیبابایی ،محمود صادقی ازنمایندگان
مجلس  ،عبداهلل جاســبی رییس پیشن دانشگاه
آزاد و دیگر شخصیتهای سیاسی در این مراسم
شرکتکردند.درمراسمنخستینسالگردارتحال
آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی ،حجت االسالم و
المسلمین مرتضی جوادی آملی رییس بنیاد بین
المللی علوم وحیانی اسراء قم و فرزند آیت اهلل
جوادی آملی در سخنانی به تشریح شخصیت و
مشی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پرداخت فرزند
آیتاهلل جوادی آملی با بیان اینکه دنیا در چشــم
هاشمی کوچک بود ،گفت :او زاهدانه میزیست
و اکنون همگان زندگی ســاده وی و فرزندانش

را مشــاهده میکنند که چگونه از مردم بوده و از
مردمهستند.بهگزارشخبرگزاریفارس،حجت
االسالم جوادی آملی اظهار داشت :این مراسم به
جهت مجاهدت های سربازی برگزار شده که از
یک روســتای گمنام خالصانه به میدان آمد و در
عالی ترین جایگاه های نظام اسالمی قرار گرفت،
خادمانه برای اسالم و انقالب جانفشانی کرد و
به تعبیر امام تا نزدیک شــهادت به پیش رفت و
همه خطرها را بدون کمترین شائبه ای برای خود
خرید .وی افــزود :درود بر امام راحل که چنین
انسانی را پروراند و در دامن جامعه گذاشت تا با
هوش و ابتکارش نظام اسالمی و جامعه دینی را
بهمرتبهعظیمیبرساند.
جوادی آملی با بیان اینکه همیشــه افراط و
تفریط اســت که نظام را به چالش می کشاند و
جلــوی موفقیت آنها را می گیــرد ،تصریح کرد:
مرحوم هاشمی میدانست که سلوک اخالقی و
مرامانسانیراهپیشرفتجامعهاسالمیاست.

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی
همراه با ارزیابی کیفی
به صورت یک مرحله ای (به روش نیمه فشرده)

1

احداث پل لوله ای (آبنما) حد فاصل بهمن – صفاد (آباده)

2/987/411/240

150/000/000

رتبه ( )5راه و ترابری

شماره مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات
http://iets.mporg.ir

موضوع مناقصه

برآورد اولیه

2

تثبیت پل ها (تعمیرات رادیه  ،برید ،رفع آب شستگی،تنقیه
و خرابی های ناشی از سیل) شهرستانهای بوانات ،آباده،
خرمبید و اقلید

9/593/707/808

750/000/000

رتبه ( )5راه و ترابری

/33-06- 5118ب س96/

3.147741

تعمیر وارتقاءدودستگاه ابزارEMITبه
ابزارXRMI

000ر000ر000ر25ريال.

3

تهیه و استقرار نیوجرسی مفصلی رفوژمیانی خروجی
صفاشهر تا پلیس راه

15/998/672/973

800/000/000

رتبه ( )5راه و ترابری

-1داشتن گواهی صالحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی می باشد.
-2مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت  8صبح مورخ  96/10/25به مدت ( )5روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irامکان
پذیر می باشد.
-3آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت :آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری مورخ  96/11/9و تحویل نسخه
فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری  96/11/9و محل آن دبیرخانه اداره کل می باشد.
-4زمان گشایش پیشنهاد :پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت  10صبح مورخ  96/11/10در این اداره کل بازگشایی خواهد شد.
-5اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
– اداره پیمان ورسیدگی
-6هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-7اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس  27313131 :دفتر ثبت نام  85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش "ثبت نام  /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر " موجود است.
-8وب سایت ها جهت بازبینی آگهی  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
شناسه آگهی / 24394 129152م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 96/10/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/25 :

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس
آگهی مزایده
مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران واقع در کیلومتر  7بزرگراه فتح جنب پل کن  ،در نظر دارد براساس مصوبه هیئت اجرایی  ،تاالر پذیرائی زمرد و پارکینگ
مربوطه را از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار نماید  .لذا از پیمانکاران واجد شرایط که دارای مجوزهای مربوطه و تجربه کافی در این زمینه می باشند دعوت بعمل
می آید که از تاریخ نشر آگهی به مدت  5روز جهت بازدید و ارائه پیشنهادات خود  ،به واحد اداری مجموعه مراجعه نمایند .
در رد یا پذیرش پیشنهادات ارائه شده  ،مجموعه مختار خواهد بود .
مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران

وی ادامه داد :امروز همه از عقالنیت و اعتدال
هاشمیمیگویندوچهزیباستکهوقتیدرزندان
در خلوت با خود بــود و چه آن زمان که در اوج
قدرت قرار داشــت روشی دوستانه و اخالقی با
همه مردم داشت .این استاد حوزه گفت :دنیا در
چشم هاشمی کوچک بود .او زاهدانه می زیست
و اکنون همگان زندگی ساده وی و فرزندانش را
مشاهده می کنند که چگونه از مردم بوده و از مردم
هستند .وی تاکید کرد :اعتدال در عمل و عقالنیت
تنها مســیری اســت که حوزه ،دانشگاه و همه
جوانب ما باید از این راهکار استفاده کنند.
جوادی آملی با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران اولین سندی است که به دست امام و مردم
بهامضارسیدگفت:بهرغماینکههنوزاینانقالب
به طور کامل و دقیق تبیین نشده است اما انقالب
اسالمی ایران به طول و بلندای آفتاب بزرگ است
در سال 57نظام اسالمی در ایران روی کار آمد اما
جمهوری اسالمی ایران هنوز در آغاز راه است.

شرح مختصر کار:
شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز -بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه
در نظر دارد انجام تعمیر وارتقاءدودستگاه ابزار EMITبه ابزار XRMIبا شرایط
ذیل واگذار نماید:
الف)ارزیابی کیفی مناقصهگران:
 -1ایــن ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج مــاده  12قانون برگزاری مناقصات
و براســاس کاربرگهای اســتعالم ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه صورت می
پذیرد.
-2مناقصه گراني كه بيش از چهار ( )4قرارداد در حال اجرا با شــركت ملي حفاري
ايران داشــته باشند مجاز به حضور در اين مناقصه يا مناقصه ديگري نخواهند بود
و مســتندات كيفي و پاكت هاي ارائه شده شركت هايي كه واجد اين شرط اساسي
و الزم االجرا نباشــند ،بررسي و مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت و اين شركت ها
هيچ گونه حقي براي اعتراض نخواهند داشت (( .ضمنا" حضور در مناقصات و خريد
اســناد به منزله مطالعه كامل و دقيق اســناد و اطالع از شرايط عمومي و اختصاصي
(خاص) مناقصه خواهد بود))
  -3امتیازکیفی :حداقل امتیاز قابل قبول برابر  60می باشد.
ب)تهیه اسنادمناقصه:
٭ خرید اسناد:متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست مبلغ 000ر990
ریال به حساب سیبا به شماره  2174652205004نزد بانک ملی شعبه اهواز کد
 6501بنام شرکت ملی حفاری ایران واریز نمایند.
٭ دریافت اسناد :کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار
می توانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم ،روزیکشنبه مورخ  96/10/24لغایت
 7روز بعد(پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ،) 96/11/01می بایست ضمن ارسال
تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس اهواز -بلوار پاسداران -باالتر از میدان
فرودگاه-شرکت ملی حفاری ایران -ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت   Aاداره
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تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار
000ر000ر250ر1ریال

قراردادهانسبت به دریافت کار برگ های استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه اقدام نمایند .
٭ جلســه توجیهــی مناقصــه مذکــور راس ســاعت  10روز چهــار شــنبه مورخ
1396/11/11در سالن کنفرانس اداره قرارداد ها به نشانی فوق برگزار می گردد.
٭ نکته مهم :فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و
طبق شــرح فوق نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام مینمایند به عنوان
مناقصهگر شناخته می شوند.
ج)تحویل اســتعالمهای ارزیابی کیفی :فرمهای ارزیابی (کاربرگ های اســتعالم
ارزیابی کیفی) باید توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضاء و ممهور گردیده و ظرف مدت
 14روز از روزیکشنبه مورخ 96/11/01لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ
 96/11/15نسبت به تحویل کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی به همراه مدارک
و مســتندات الزم شامل (نسخه کامل سوابق کاری مطابق فرمهای ارزیابی به همراه
لوح فشرده مربوطه) به آدرس :اهواز – فلکه فرودگاه -شرکت ملی حفاری ایران-
ســاختمان پایگاه عملیاتی –طبقه اول -پارت– Bاتاق -107دبیرخانه کمیســیون
مناقصات اقدام نمایند.
٭ نوع تضمین:
الف -ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از مؤسسات اعتباری غیر بانکی
که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
ب-اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
٭ مدت اعتبارتضمین:این مدت (به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصهگران)90 ،
روز میباشد و برای یکبار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود.
کانال خبری شرکت ملی حفاری ایران @ nidc_pr
سایتWWW.NIDC.IR :
تاریخ چاپ نوبت اول96/10/23:
تاریخ چاپ نوبت دوم96/10/24:
شماره مجوز1396 . 4783 :

اداره قراردادها شركت ملي حفاري ايران

